
A 41-a ediție a celei
mai puternice competiţii
de skandenberg din
lume, Campionatul
Mondial, se va
desfăşura săptămâna
viitoare la Pavilionul
Expozițional din
municipiul Constanţa.
De asemenea, în
același timp va avea loc
şi a 22-a ediţie a
Campionatului Mondial
de Skandenberg pentru
persoanele cu
dizabilități. Întrecerile
mondiale sunt
organizate de Asociația
Română de
Skandenberg ,,Braț de
Fier” și World
Armwrestling Federation (WAF), ambele finanțate de
Primăria Municipiului Constanța. La turneu și-au anunțat
participarea peste 1.200 de sportivi din 53 de țări ale lumii,
care vor veni din Asia, SUA sau Africa, special pentru acest
eveniment. Țara noastră va fi reprezentată de peste 85 de
atleți și 5 para-atleți, campioni naționali, europeni sau
mondiali, printre ei fiind multiplul campion mondial Ion
Oncescu și binecunoscutul Radu Valahu. 

PROGRAMUL COMPETIŢIEI

Programul anunțat al competiţiei este următorul: 26
octombrie - Sosirea
echipelor
participante ● 27
octombrie -
Înregistrarea
echipelor.
Clasificarea și
cântarul pentru
sportivii para-atleți ●

28 octombrie - Cântarul pentru juniori Under 15 și Under
18, Tineret U21 și sportivii paralimpici (confirmați).
Seminarul arbitrilor, şedința tehnică şi şedința pentru
clasificarea sportivilor ● 29 octombrie - Prima zi de concurs
- brațul stâng - juniori U15 și U18, Tineret U21. Finalele și
festivitatea de premiere ● 30 octombrie - A doua zi de
concurs - brațul drept - juniori U15 și U18 ani, Tineret U21.
Cântarul pentru categorii Master. Finalele și festivitatea de
premiere pentru juniori U15 și U18 ani, Tineret U21 ● 31
octombrie - Festivitatea de deschidere a  CM de
Skandenberg pentru persoanele cu dizabilități. A treia zi de
concurs - brațul stâng - pentru toate categoriile de Master și
pentru persoanele cu dizabilități. Finalele și festivitatea de
premiere ● 1 noiembrie - A patra zi de concurs - brațul drept
- pentru toate categoriile de Master și pentru persoanele cu
dizabilități. Cântar - seniori. Finalele și festivitatea de
premiere ● 2 noiembrie - A cincea zi de concurs - brațul
stâng - pentru seniori. Finale și festivitatea de premiere ● 3
noiembrie - A şasea zi de concurs - brațul drept - pentru
seniori. Finalele și festivitatea de premiere. Festivitatea de
închidere a competiției.
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Conferință internațională la CERONAV

Soluții pentru un viitor ecologic
în domeniul maritim

Joi, 24 octombrie, Centrul Român pentru
Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din
Transporturi Navale - CERONAV a găzduit
conferința internațională “Gazul natural folosit
drept combustibil în aplicații maritime” (LNG as
Fuel for Marine Application). Organizat sub
patronajul CERONAV și cu aportul companiilor
WIN GD și WARTSILA, evenimentul s-a
bucurat de o largă participare, printre invitați
numărându-se specialiști în domeniul maritim
din România, Elveția, Finlanda și Bulgaria,
ofițeri de marină, profesori și studenți ai
Universității Maritime, Academiei Navale
Mircea cel Bătrân și Universității „Ovidius“ din
Constanța.

Agenda conferinței a inclus subiecte din
domeniul construcțiilor navale, temele
dezbătute fiind concentrate asupra celor mai
noi dezvoltări tehnice în construcția motoarelor
navale, programul de hibridizare WIN GD și
asupra combustibililor folosiți în industria
navală pentru viitor. “Conferința are ca obiectiv
transformarea transportului maritim într-un
ecosistem inteligent, prin aplicarea serviciilor
tehnologice performante, astfel încât să aibă
un impact minim asupra climei și creșterea
siguranței în exploatarea navelor”, a declarat
Ovidiu Sorin Cupșa, director general al
CERONAV și ambasador maritim IMO. Dealfel,
CERONAV intenționează, conform anunțului
făcut de directorul general al instituției, să
acrediteze noi programe sub standard OPITO
și GWO, precum și achiziția de noi dotări.

Pe scurt. La Pavilionul Expozițional

Constanța va găzdui Campionatul
Mondial de Skandenberg

România trece la ora de iarnă în
ultimul weekend din luna octombrie. În
noaptea de sâmbătă 26 octombrie spre
duminică 27 octombrie, ora 4:00
devine ora 3:00 şi noi vom dormi mai
mult cu o oră. Mecanismul de
schimbare a orei este folosit de
România încă din 1932, acest sistem
fiind uzitat de alte peste 100 de ţări din
întreaga lume. Ora de iarnă reprezintă
de fapt ora legală oficială standard,
fiind legată de conceptul de oră
astronomică, întrebuințată în mod
normal în majoritatea ţărilor sau
teritoriilor, în special în emisfera
nordică, acoperind calendaristic
perioada cuprinsă între lunile
octombrie a unui an şi aprilie a anului
următor. Ora de iarnă este numită
astfel prin contrast cu ora de vară, al
cărei scop este folosirea din plin, cât
mai mult timp posibil, a luminii
Soarelui, prin mutarea înapoi a orei
oficiale cu o oră. Cel care s-a gândit
prima dată la posibilitatea introducerii
acestui tip de orar convenţional a fost
un neo-zeelandez pe numele Hudson,
în 1898.

n TRENURILE VOR FI OPRITE ÎN

STAŢII TIMP DE O ORĂ n
CFR Călători informează că

începând din 27 octombrie 2019, se va
trece la ora Europei Orientale, ora 4
AM devenind ora 3 AM, schimbare care
nu modifică mersul trenurilor în
vigoare. În noaptea 26/27 octombrie
2019, când ora 4 AM devine ora 3 AM,
toate trenurile de călători care au ora
de plecare din staţiile de formare după
ora 4 AM vor pleca la orele din mersul
de tren în vigoare, respectând ora
Europei Orientale. Trenurile de călători
aflate în circulaţie după ora 4 AM, ora
oficială de vară, vor opri în staţiile din
parcurs stabilite, unde vor staţiona
până la ora de plecare din orarul în
vigoare după noua oră a Europei
Orientale, iar trenurile care mai au de
parcurs o distanţă scurtă până la staţia
finală îşi vor continua mersul până la
destinaţie. Având în vedere că şi în
ţările vecine trecerea de la ora de vară
la ora Europei Orientale oficială se face
în aceeaşi zi de 27 octombrie 2019,
între staţiile de frontieră cu Republica
Moldova, Ungaria, Serbia, Bulgaria şi
Ucraina, trenurile vor circula după orele
din mersul de tren în vigoare.

În acest weekend

România trece la ora de iarnă


